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Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:
(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)
...X... Ekologiczne źródła energii ...... Nanostruktury 
...X... Fizyka i technika jądrowa ...X... Modelowanie układów złożonych
...... Fotonika ...... Informatyka optyczna
...X... Fizyka medyczna
Opis pracy: 

Praca  związana  jest  z  wykonywaniem  symulacji  Monte  Carlo  transportu  neutronów  w  osłonach
betonowych (o różnym składzie materiałowym).  Planowane jest uzyskanie wyników badań na rzeczywistych
próbkach betonu w kanale reaktora Maria oraz na wiązce ze źródła neutronów Pu-Be. 

Zadaniem dyplomanta jest  przygotowanie i  wykonanie symulacji  Monte Carlo własności  osłonowych
próbek betonowych i porównanie ich z wynikami rzeczywistych badań.
Na podstawie uzyskanych danych optymalizacja  symulacji  pod względem uzyskiwania  najlepszej zgodności
symulacji z danymi rzeczywistymi jak również pod względem czasu wykonywania oraz prostoty przygotowania.
Walidacja symulacji.  Wskazanie problemów dotyczących symulacji,  doboru warunków pomiarowych, doboru
przekrojów czynnych oraz tworzenia składu materiałowego. Porównanie symulacji wykonywanych za pomocą
oprogramowania MCNP 6 oraz SPOT.

Zakres zadań do wykonania dla dyplomanta:
(praca doświadczalna, teoretyczna, modelowanie komputerowe, oprogramowanie eksperymentu, etc.):

1. Konfiguracja środowisk do symulacji
2. Przygotowywanie plików wejściowych symulacji i skryptów uruchomieniowych symulacji
3. Przygotowywanie skryptów analizy danych
4. Wykonanie symulacji
5. Analiza danych i iteracyjna poprawa symulacji
6. Dobór właściwych parametrów symulacji
7. Podjęcie decyzji o poprawności symulacji i przydatności metody do szacowania własności osłonowych 
materiałów.

Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową? 
tak
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